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Art. 3 van die Bestuurswet 
bepaal die funksies van die 
regspersoon.

Onthou dat elke eienaar binne 
’n deeltitelskema ’n lid van die 
regspersoon is. Dit is dus nie net 
’n entiteit waarvan ’n deeltitel-
eienaar hom- of haarself sommer 
kan losmaak nie.

Die funksies van die regsper-
soon vorm weer die basis waarop 
baie van die standaard-bestuurs-
reëls gegrond is. Aangesien die 
Bestuurswet ’n wet en nie ’n stel 
reëls is nie, is dit sonder wysi-
gings of toegewings op álle deelti-
telskemas van toepassing. 

Só staan sake 
Art. 3(1) bepaal dat die regsper-
soon alle funksies wat aan hom 
toevertrou is, ingevolge die wet 
en reëls moet uitoefen.

Hierdie funksies sluit in: 
(a) Om ’n administratiewe fonds 
te skep en in stand te hou wat re-
delikerwys voldoende is om die 
jaarlikse operasionele koste van 
die deeltitelskema te dek.

versoek vir die name en adresse 
van die trustees of die van die 
regspersoon.

(o) Die ombuddiens, die munisi-
paliteit en die registrateur in 
kennis stel van die regspersoon 
se domicilium citandi et execu-
tandi – dit is ’n dieningsadres vir 
enige prosesstukke (hofstukke).

(p) Voldoen aan alle wette wat 
betrekking het op die gemeen-
skaplike eiendom, of verbete-
rings tot gemeenskaplike eien-
dom, en dit afdwing. 

(q) Enige toerusting, masjinerie 
of toebehore wat vir gemeen-
skaplike eiendom en sekere dele 
aangewend word, in ’n goeie toe-
stand hou. 

(r) Pype, drade, kabels en so 
meer in stand hou, herstel of ver-
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Hierdie koste sluit byvoor-
beeld herstelwerk, instandhou-
ding en die bestuur en admini-
strasie van die gemeenskaplike 
eiendom in, sowel as die betaling 
van belasting en dienste, die ver-
sekeringskoste en die koste wat 
verband hou met die uitvoer van 
enige verpligtinge waarvoor die 
regspersoon aanspreeklik is.

(b) Die skep en instandhouding 
van ’n reserwefonds vir toekom-
stige herstelwerk.

(c) Om te verseker dat die eie-
naars in die betrokke skemas by-
draes tot hierdie fondse maak. 
Waar van die deeltiteleienaars 
oor eksklusiewe gebruiksareas 
beskik, moet daar van hierdie ei-
enaars verwag word om byko-
mende bydraes te maak om die 
redelike koste van belasting, ver-
sekering, instandhouding en wa-
ter/elektrisiteit vir hierdie areas 
te dek – tensy die eienaars reeds 
hierdie onkoste self dek. 

(d) Die regspersoon moet verse-
ker dat die ontwikkelaar ook by-
komende bydraes maak om die 
redelike koste van belasting, ver-
sekering, instandhouding en wa-
ter/elektrisiteit vir die areas te 
dek waaroor die ontwikkelaar ’n 
reg tot uitbreiding geniet inge-
volge art. 25 van die Deeltitelwet. 

(e) Die regspersoon moet die by-
draes vasstel wat vir die admini-

stratiewe fonds, reserwefonds en 
eksklusiewe gebruiksareas inge-
samel moet word.

(f) Daarbenewens moet die regs-
persoon die bogenoemde bydraes 
invorder deur heffings vas te stel 
op grond van die eienaars se 
deelnemingskwotas.

(g) ’n Bankrekening vir die deel-
titelskema open. 

(h) Die skema se gebou(e) teen 
die vervangingswaarde daarvan 
verseker word. 

(i) Versekering uitneem teen eni-
ge ander risiko’s soos bepaal 
deur ’n spesiale besluit van die 
skema se eienaars. 

(j) Die regspersoon moet verse-
keringsgelde aanwend om skade 
te herstel – onderhewig aan art. 
17 en die reg van verbandhouers.

(k) Verseker dat die verseke-
ringspremies betaal word. 

(l) Om alle gemeenskaplike eien-
dom in stand te hou en te verse-
ker dat dit in ’n goeie toestand is.

(m) As regspersoon gehoor gee 
aan alle kennisgewings wat ont-
vang word vanaf ’n bevoegde ge-
sag om herstelwerk of enige an-
der werk in die deeltitelskema te 
verrig.

(n) Voldoen aan enige redelike 

vang in sekere gevalle – onderhe-
wig aan die regte wat die munisi-
paliteit moontlik sal hê in hier-
die verband.

(s) Die versekeringspolis vir die 
skema aan enige eienaar of ver-
bandhouer verskaf wanneer ’n 
skriftelike versoek hiervoor ge-
rig word, asook die kwitansie 
van die laaste paaiement wat vir 
die versekering betaal is.

(t) Die gemeenskaplike eiendom 
tot voordeel van al die eienaars 
in die skema beheer, bestuur en 
administreer. 

Spesiale heffings 
Aanspreeklikheid vir bydraes 
wat gehef word vir die bovermel-
de items, sowel as vir spesiale 
heffings, begin wanneer die ske-
ma se trustees ’n resolusie tot 
hierdie effek neem.

Hierdie bydrae(s) kan deur die 
regspersoon (trustees) ingevor-
der word vanaf die persone wat 
ten tyde van die resolusie eie-
naars was.

Indien die eienaar egter intus-
sen sy/haar eenheid verkoop het, 
word die skema se nuwe en ou 
eienaars saam vir hul pro rata-
deel van die bydraes aanspreek-
lik gehou.

Spesiale heffings verwys inge-
volge art. 3(4) van die Bestuurs-
wet na alle bydraes wat gemaak 
moet word ten opsigte van die 
items vervat in art. 3(1), in sover 
dit nie normaalweg in die jaar-

likse goedgekeurde begroting in-
gesluit is nie.

Dit is dus onvoorsiene en nodi-
ge uitgawes waarvoor daar nie 
begroot is nie.

Spesiale heffings kan nie ge-
bruik word om onderskattings in 
die begroting reg te stel nie, ten-
sy so ’n spesifieke uitgawe ’n 
noodsaaklike en onvoorsiene uit-
gawe word.

Die regspersoon moet jaarliks 
– óf wanneer ’n heffing aangepas 
word – die eienaars skriftelik 
daarvan in kennis stel en daarin 
bevestig wat die bedrag is, hoe 

dit betaal moet word (maande-
liks, eenmalig, ensovoorts) en die 
mate waartoe die heffing(s) reeds 
deur elke eienaar betaal is.

Hierdie funksies is ’n goeie 
vertrekpunt vir trustees indien 
hulle wil vasstel waar om te be-
gin wanneer hulle die sake van 
die regspersoon reg wil bedryf.

Ons fokus so maklik op die 
reëls van die skema omdat dit 
die meer praktiese aspekte van 
die administrasie vervat. Ons 
moet egter nie vergeet om die Be-
stuurswet ook gereeld te raad-
pleeg nie.

BESTUURSWET GEE DUIDELIKE REËLS

Dís funksies van regspersoon
‘‘Hierdie funksies is ’n 
goeie vertrekpunt vir 
trustees indien hulle 
wil vasstel waar om 
te begin wanneer 
hulle die sake van die 
regspersoon reg wil 
bedryf.
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Moenie die fout maak om te dink 
dat alle aanlyn veilings eenders is 
nie, sê Clive Lazarus, direkteur 
van Park Village Auctions (PVA), 
oor die verskillende soorte aanlyn 
veilings waaraan kopers en ver-
kopers kan deelneem. 

PVA het aanlyn bieëry in 2011 
in Suid-Afrika begin. “Ons stelsel 
was die eerste om botte in werkli-
ke tyd toe te laat sodat alle deelne-
mers kan sien wie teen hulle aan-
lyn en op die vloer bie. Voorheen 
is botte beperk tot statiese botte, 
wat kopers van die veiling uitge-
sluit het terwyl dit aan die gang 
was,” verduidelik Lazarus. 

Deesdae bied PVA ’n keuse tus-
sen drie soorte aanlyn veilings, 
wat die volgende is: 

Webuitsending-veilings
Op dié soort veiling verloop die 
verrigtinge soos op ’n gewone vei-
ling, behalwe dat al die aanwesi-
ges aanlyn is. 

’n Regstreekse webuitsending 
toon hoe die afslaer verkope in 
lot-volgorde bedryf. Aanlyn aan-
wesiges bie teen mekaar in werk-
like tyd. Botte en verkoopspryse 
word deurlopend op ’n rekenaar-
skerm vertoon. 

Die uitslae is dadelik bekend – 

soos die geval is met gewone vei-
lings, word die items by die toe-
slaan van die bod verkoop. 

Dié soort veiling is ideaal ty-
dens strenger inperkings, aange-
sien die hele geleentheid aanlyn 
is. Webuitsendings is ook geskik 
vir situasies waar lewertyd be-
perk is omdat dit betreklik vinnig 
gereël kan word. 
 
Gelyktydige uitsendings
Op ’n gelyktydige-uitsending-vei-
ling (ook bekend as ’n koppeluit-
sending) vind ’n op-die-perseel- en 
internetveiling gelyktydig plaas. 
Skerms op die vloer vertoon aan-

lyn bedrywighede, wat bieërs aan-
lyn en op die vloer in staat stel om 
in werklike tyd mee te ding.

Volgens Lazarus maak al PVA 
se op-die-perseel-veilings ook 
voorsiening vir afstandbieëry in 
werklike tyd. “Dit lei tot groter 
wêreldwye omvang, wat beter uit-
komste vir ons kliënte lewer.”

Gelyktydige-uitsending-veilings 
is ’n meer geskikte oplossing wan-
neer plek in lokale beperk is, aan-
gesien dit meer bieërs in staat stel 
om op die vloer te bie én van eni-
ge plek ter wêreld.

PVA verkies die gelyktydige 
uitsending wanneer hy veilings 

in verskillende plekke aanbied en 
wanneer bates by meer as een van 
sy landwye takke gehou word.

 
Tydraamwerk- aanlyn veilings 
Tydraamwerk-veilings stel bieërs 
in staat om botte aanlyn te besig-
tig en te plaas, maar daar word 
nie in werklike tyd om die botte 
meegeding nie. In plaas daarvan 
duur die veiling eerder oor ’n 
voorafbepaalde tydraamwerk, by-
voorbeeld 24 of 48 uur. 

Botte kan geplaas word op bates 
enige tyd voordat die veiling sluit, 
waarna die hoogste bod op elke 
item die wenner is. 

’n Voorbeeld hiervan kan reg-
streeks op PVA se webwerf gesien 
word wanneer grondwerktuie en 
-toerusting tot Dinsdag 19 Janua-
rie plaasvind. 

Die voordeel van ’n tydraam-
werk- aanlyn veiling is dat dit tyd 
bied om botte beter te oorweeg. 

“Met die koms van gesonde-
afstand- en inperkingsreëls weens 
die Covid-19-pandemie stel ons di-
gitale bie-oplossing die onderne-
ming in staat om met die mini-
mum ontwrigting voort te werk,” 
sê Lazarus. 

Hy sê kliënte (kopers én verko-
pers) het verlede jaar aanlyn vei-

lings sonder enige huiwering aan-
vaar. By navraag oor op-die-per-
seel-veilings sê Lazarus: “Waar 
mense fisiek teenwoordig is by 
besigtigings of op veilingsdag vol-
doen ons aan die strengste moont-
like higiëne-reëls voor, gedurende 
en ná die geleentheid. 

“Ons beperk die aantal deelne-
mers; toegang is onderhewig aan 
die dra van ’n masker en mense 
moet by ons reiniging- en geen-
aanraak-beleid hou. Ons hou ook 
noukeurig verslag van al die deel-
nemers.” Lazarus is van mening 
dat aanlyn bieëry in die toekoms 
die norm sal wees. 

Ken jou aanlyn veilings: Só verskil 3 soorte internet-bieëry 

Het jy gehoor?
R28 000 
Te danke aan die vyf agtereenvolgende 
repokoersverlagings verlede jaar wat die 
prima uitleenkoers van banke uiteindelik 
van 10% tot op 7% te staan gebring het, 
het die gemiddelde Suid-
Afrikaanse huiseienaar – wat ’n 
wisselkoersverband afbetaal – 
altesaam sowat R28 000 op 
verbandterugbetalings verlede jaar 
gespaar, aldus Carl Coetzee, die uit-
voerende hoof van die verband-
makelaar BetterBond.

R2 miljoen 
Die sterk vraag na eiendom in die pryskerf vir 
huise en woonstelle teen minder as 
R2 miljoen gaan na verwagting vanjaar 
voortduur – slegs as die rentekoerse in 
Suid-Afrika op die huidige vlak bly wat dit 
tans is, sê Gerhard Kotzé, besturende 
direkteur van die eiendomsagentskap 
RealNet. Hy meen die getal transaksies wat 
uiteindelik in hierdie pryskerf beklink word, sal egter effens begin afneem 
omdat banke nou versigtiger begin uitleen in die lig van die groeiende kommer 
oor werkstabiliteit in die land.

 
R200 miljoen 
Die vraprys wat ’n eienaar van ’n luukse huis in Nettletonstraat in die 
Kaapse kusbuurt Clifton hoop om vir sy eiendom te kry. Die huis beslaan 
altesaam 1 481 m² en word deur die eiendomsagentskap Seeff bemark. 
Nettletonstraat is die duurste straat in Suid-Afrika en die eiendom daar 
word gemiddeld teen R150 miljoen tot R200 miljoen van die hand gesit. 
Jo Lombard, ’n markspesialis vir luukse eiendom vir Seeff aan die 
Atlantiese kus, sê dat as die eiendom vir R200 miljoen 
verkoop word, dit die duurste huis sal wees 
wat nog ooit in Clifton van die hand 
gesit is. Die huis het altesaam ses 
slaapkamers met en suite 
badkamers, ’n mediakamer, 
gimnasium, wynkelder en 
’n motorhuis met 
parkeerplek vir ses 
voertuie.


